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Keväinen Hollanti 
 
Tämä matka on täynnä keväistä kukkaloistoa, tuulimyllyjä ja sateenkaaren väreihin puettuja 
kukkapeltoja! Majoitumme idyllisessä Alkmaarissa, jossa koemme keskiaikaiset markkinat. 
Näemme myös Keukenhofin miljoonat tulppaanit, Zaanse Schansin tuulimyllyt sekä 
ihastuttavan Volendamin kalastajakylän.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Päivä 1 – Torstai 2.4.2020 Matka Hollantiin alkaa – Alkmaar 
Finnairin lento Vaasasta 13.45-14.30 Helsinkiin. Jatkamme Helsingistä Amsterdamiin klo 16.15-17.45. Perillä 
meitä odottaa INGSVA linja-auto ja Lasse Saukkonen. Siirrymme oppaamme johdolla idylliseen Alkmaarin 
kaupunkiin, jossa kirjaudumme neljän tähden hotelliimme Amrath Hotel Alkmaar neljäksi yöksi. Hotelli 
sijaitsee kanavan rannalla, lyhyen kävelymatkan päässä ydinkeskustasta (www.amrathhotelalkmaar.nl). 
Tervetuloillallinen on paikallisravintolassa Heeren van Sonoy (www.heerenvansonoy.nl). 
 
Päivä 2 – Pe 3.4. Alkmaarin keskiaikaiset juustomarkkinat, patotie & lounas ja kanavaristeily 
Aamiaisen jälkeen kävelemme Alkmaarin vanhaan keskustaan ja koemme perinteiset juustopainotteiset 
markkinat keskiaikaiseen tyyliin. Markkinahumun koettuamme lähdemme linja-autollamme ns. patotielle ja 
kuljemme hetken merenpinnan alapuolella. Retken aikana nautimme monipuolisen buffet-lounaan Sneekin 
kaupungissa Van der Valk -hotellin ravintolassa sis. vesi, maito, mehu & kahvi/tee. 
(www.hotelsneek.nl/en/restaurant/lunchbuffet/). Takaisin Alkmaarissa teemme lyhyen kanavaristeilyn, 
perinteisillä matalilla veneillä. Ilta on vapaa Alkmaarissa. 
 
Päivä 3 – La 4.4. Amsterdam 
Tänään vierailemme kanavien ja siltojen Amsterdamissa, joka on boheemi ja värikäs, pikkukaupunkimainen 
suurkaupunki. Perinteisen opastetun kanavaristeilyn lisäksi teemme kaupunkikierroksen linja-autolla 
keskustan laitamia. Kierroksen jälkeen nautimme kattavan lounaan indonesialaisravintolassa Indrapura, joka 
on äänestetty maailman 100 parhaan indonesialaisravintolan joukkoon (www.indrapura.nl/en/menu/) ja 
aikaa jää myös ostoksille sekä omatoimiseen kaupunkitutustumiseen. *Lisämaksusta, ennakkoon 
varattava: liput Anne Frankin taloon, hintaan 25€/hlö TAI Kansallismuseoon (Rijksmuseum) 35€/hlö. Näihin 
on ilmoittauduttava ajoissa. Amsterdamissa kaupat ovat avoinna 18.00/19.00. Illaksi palaamme Alkmaariin. 
 
 
Päivä 4 – Su 5.4 Keukenhofin kukkaloisto ja juustola 
Tänään teemme retken kuuluisaan 30 hehtaarin kokoiseen 
Keukenhofin kukkapuistoon, jonne on istutettu miljoonia 
kukkasipuleita, joista eri tulppaanilajeja on peräti 5000! 
Vähän esimakua siitä mitä tuleman pitää osoitteessa 
www.keukenhof.nl. Kukkia ihasteltuamme vierailemme 
Clara Mariassa, joka on sekä puukenkäverstas että juustola. 
Täällä näemme kuinka puukenkä valmistetaan ja lisäksi 
syömme yhteisen juusto & viini -lounaan 
(www.claramaria.nl/en). Paluu Alkmaariin, jossa ilta on 
vapaa. 
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Päivä 5 - Ma 6.4. Zaanse Schans-Volendam-Vaasa 
Aamiaisen jälkeen kirjaudumme ulos hotellista ja teemme maaseuturetken maailmankuuluun Zaanse 
Schansin tuulimyllykylään sekä ihastuttavaan Volendamin kalastajakylään, jossa nautimme lounaan sis. 
ruokajuoman sekä kahvi/tee ravintolassa Spaander (www.spaander.com/restaurant/). Lounaan jälkeen 
ajamme kohti Amsterdamin lentoasemaa. Finnairin lento lähtee klo 18.50 ja saapuu Helsinkiin klo 22.10. 
Helsingistä jatkamme 23.55 ja saavumme Vaasaan 00.45. Hienot tuliaiset ja matkan varrella otetut kuvat 
muistuttavat ikimuistoisesta ja ennen kaikkea värikkäästä matkasta. 
 
Matkan ajankohta: 2.-6.4.2020, 4yötä, 5 päivää 
 
Matkan hinta/hlö:  1145 €  
 
Hintaan sisältyy 

• Finnairin lennot Vaasasta ohjelman mukaan 
• Majoitus 4 yötä 4 tähden hotellissa, jaetussa kahden hengen huoneessa 
• Suomenkielinen opas 
• Kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan INGSVA:n linja-autolla, kuljettajana Lasse Saukkonen 
• 4 aamiaista, 4 lounasta (joista 3 sis. ruokajuomat) ja 1 illallinen 
• 2 kanavaristeilyä 

• Amsterdamin kaupunkikierros 
• Pääsymaksu Keukenhofin kukkapuisto 
• Vierailu juustolassa ja puukenkämyymälässä 

 
Lisämaksusta 

• Ennakkoliput Anne Frankin taloon n. 25 €/hlö 
• Ennakkoliput Kansallismuseoon Amsterdamissa 35 €/hlö 
• Yhden hengen huone 245 € 

 
Hintaan ei sisälly 

• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva 
 
 

 
 
Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
Rokotukset: Ei tarvetta, paitsi niiden osalta jotka aina pidettävä voimassa: www.rokote.fi 
 
Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot 
 
Tämän matkan peruutusehdot (koskee myös sairastumisia): 
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 € 
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €. 
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan 
kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 € 

 
Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva! 

 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Ingves & Svanbäck Ab Oy 
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